
Zigbee dimmer schakelaar
Handmatige instructie

SKU:ID-EU20FW09

metalen plaat Adapter van 6 mm

product beschrijving

muurplaat

Knop Middelste frame Buiten frame

dimmer knop

sluitring en moer



Bedrading verbinding

Belangrijk: 
lees alle instructies voorafgaand aan de introductie van de installatiefunctie

Toets “Reset”: voor 
netwerkkoppeling, touchlink, 
fabrieksreset van de dimmer.

"Indicator": toont 
een andere kleur bij een 
andere instelling.

Schakelaar "Min Set": 
om een   minimaal dimniveau 
in te stellen.

220-240V AC-uitgang AC 220-240V voedingsingang

Optioneel: 
om een   extra drukknop aan te sluiten.

Productgegevens
lnput Voltage

Laad symbool Type belasting

Dimbare LED-lampen

Dimbare LED-drivers

Lichtgevende verlichting,
HV-halogeenlampen

Laagspanningshalogeenverlichting 
met elektronische transformatoren

Maximale lading Opmerkingen

Uitgangsspanning

compatibele belastingstypes

Uitgangsstroom Maat (LxBxH)

Vanwege de verscheidenheid aan LED-lampontwerpen is 
het maximale aantal LED-lampen verder afhankelijk van 
het resultaat van de arbeidsfactor bij aansluiting op een 
dimmer.

Het maximaal toegestane aantal drivers is 200 W gedeeld 
door het nominale vermogen van de driver.

Veiligheidswaarschuwingen

NIET installeren terwijl het apparaat onder spanning staat.
Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.
Open de dimmer NIET in het geval van beschadigingen die niet meer gerepareerd zijn.

Eenrichtingsbedrading
Meerweg master & slave bedradingsaansluiting
Eenmaal verbonden met een drukschakelaar, klikt u op de 
drukschakelaar om AAN / UIT te schakelen, houdt u deze 
ingedrukt om de lichtintensiteit te verhogen / verlagen
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•0x0019：OTA

•Atenuador de borde posterior ZigBee AC basado en el último protocolo ZigBee 3.0
•Voltaje de entrada y salida de 220 V-240 V CA
•Admite cargas resistivas y capacitivas
•Entrada y salida con terminales de tornillo, seguros y confiables
•Control de borde de fuga
•Permite controlar el encendido / apagado y la intensidad de la luz de la luz led regulable 
  triac conectada o del controlador led
•Dispositivo final ZigBee que admite la puesta en servicio Touchlink
•Puede emparejarse directamente con un control remoto ZigBee compatible a través de 
   Touchlink sin coordinador
•Admite una red zigbee autoformada sin coordinador y agrega otros dispositivos a la red
•Admite el modo de búsqueda y vinculación para vincular un control remoto ZigBee
•Compatible con los productos de pasarela ZigBee de moda europea
•Controlado por un interruptor de empuje de un solo cable de entrada universal de 
   220 V-240 V
•Mini tamaño, fácil de instalar en una caja de pared estándar de 86 * 86 mm
•Frecuencia de radio: 2,4 GHz
•Grado impermeable: IP20

Uitvoerclusters

• 0x0000: basis   • 0x0003: identificeren   • 0x0004: groepen  • 0x0005: scènes  
• 0x0006: Aan / uit        • 0x0008: niveauregeling     • 0x0b05: diagnostiek

1.FUNCTIE

2.ZigBee-clusters die het apparaat ondersteunt, zijn als volgt: Invoerclusters



1.Voer de bedrading volgens het aansluitschema correct uit.
2.Dit ZigBee-apparaat is een draadloze ontvanger die communiceert met verschillende 
ZigBee-compatibele systemen. Deze ontvanger ontvangt en wordt bestuurd door draadloze 
radiosignalen van het compatibele ZigBee-systeem.
3. Zigbee-netwerkkoppeling via coördinator of hub (toegevoegd aan een Zigbee-netwerk)
Stap 1: Verwijder het apparaat uit het vorige Zigbee-netwerk als het al is toegevoegd, anders 
mislukt het koppelen. Raadpleeg het gedeelte "Handmatig terugzetten naar 
fabrieksinstellingen".
Stap 2: Kies vanuit je ZigBee-controller of hub-interface om een   verlichtingsapparaat toe te 
voegen en ga naar de koppelingsmodus zoals aangegeven door de controller.

Stap 4: De blauwe indicator stopt 
met knipperen en blijft 10 seconden 
branden, waarna het apparaat in het 
menu van je controller verschijnt en 
kan worden bediend via de 
controller of hub-interface.

Stap 3: Dubbel Druk op de resetknop 
om de netwerkkoppelingsmodus te 
activeren (het blauwe indicatielampje 
knippert), de netwerkkoppelingsmodus 
duurt 15 minuten zodra de time-out 
deze stap herhaalt.

3. bediening

Stap 5: De verbindingslampjes beginnen te knipperen om het koppelingsproces aan te geven.
Eenmaal gekoppeld, stoppen zowel de verbindingslampjes als het groene indicatielampje 
met knipperen en kun je de lampen bedienen met de afstandsbediening.
Opmerking: 1) Direct Touchlink (beide niet toegevoegd aan een Zigbee-netwerk), elk 
                           apparaat kan worden gekoppeld met 1 afstandsbediening.
                       2) Touchlink nadat beide zijn toegevoegd aan een Zigbee-netwerk, kan elk 
                           apparaat met maximaal 30 afstandsbedieningen worden gekoppeld.
                       3) Voor Flue Bridge & Amazon Echo Plus, voeg eerst de afstandsbediening en 
                           het apparaat toe aan het netwerk en daarna Touchlink.
                       4) Na Touchlink kan het apparaat worden bediend door de gekoppelde 
                           afstandsbedieningen.

Stap 3: Breng de afstandsbediening 
of het aanraakpaneel binnen 10 cm 
van het verlichtingsapparaat.

Stap 1: Druk 4 keer kort op de knop 
"Reset".

Stap 2: De groene indicator begint te 
knipperen om aan te geven dat het 
apparaat in gebruik is via touchlink. 
180s time-out herhaal deze stap.

Stap 4: Stel de afstandsbediening of 
het aanraakpaneel in op 

Touchlink-inbedrijfstelling, raadpleeg 
de bijbehorende handleiding van de 

afstandsbediening of het aanraakpaneel 
voor meer informatie.

4.TouchLink naar een Zigbee-afstandsbediening

Druk driemaal kort op de resetknop, het paarse indicatielampje knippert.
De paarse indicator stopt met knipperen en blijft 10 seconden branden om aan te geven 
dat het is verwijderd. 180S time-out herhaal deze stap.

Notitie: Alle configuratieparameters 
worden gereset nadat het apparaat 
is gereset of verwijderd uit het 
netwerk. Stap 2: Het rode indicatielampje 

brandt 10 seconden om aan te 
geven dat het apparaat is gereset.

Stap 1: Houd de resetknop langer dan 
5 seconden ingedrukt.

5. Verwijderen uit een zigbee-netwerk.

6. Fabrieksinstellingen handmatig terugzetten



Klantenservice

9. OTA

Stap 3: Zet de afstandsbediening of het 
aanraakpaneel (doelnotitie) in de zoek- en 
bindmodus, en schakel het in om de initiator te 
vinden en te binden, raadpleeg de bijbehorende 
handleiding van de afstandsbediening of het 
aanraakpaneel.

Stap 1: Druk 5 keer op de 
resetknop.

Stap 2: De gele indicator begint 
te knipperen. 180s time-out 
herhaal deze stap.

Stap 4: Er zal een indicatie op de afstandsbediening 
of het aanraakpaneel zijn dat het apparaat met 
succes is verbonden en het vervolgens kan bedienen 
om te leren hoe.

Opmerking: zorg ervoor dat het apparaat en de afstandsbediening al zijn toegevoegd aan 
                       hetzelfde zigbee-netwerk.

7. Zoek- en bindmodus

Het apparaat ondersteunt firmware-updates via OTA en verkrijgt automatisch elke 10 
minuten nieuwe firmware van de Zigbee-controller of hub.

Stap 3: Druk 7 keer op de resetknop om andere apparaten aan het netwerk toe te voegen. Het 
rode indicatielampje zal continu knipperen.
Stap 4: Zet een ander apparaat of afstandsbediening of aanraakpaneel in de 
netwerkkoppelingsmodus en koppel met het netwerk, raadpleeg hun handleidingen. 180s 
tijdslimiet.
Stap 5: Koppel meer apparaten en afstandsbedieningen aan het netwerk zoals u wilt, 
raadpleeg hun handleidingen.
Stap 6: Bind de toegevoegde apparaten en afstandsbedieningen via Touchlink zodat de 
apparaten kunnen worden bediend door de afstandsbedieningen, raadpleeg hun 
handleidingen.
Notitie:
1) Elk toegevoegd apparaat kan worden gekoppeld en bestuurd door max. 30 toegevoegde 
afstandsbedieningen,
2) Raadpleeg de instructie op afstand voor hoeveel apparaten kunnen worden gekoppeld.

Stap 1: Druk 6 keer op de resetknop 
om het apparaat in staat te stellen 
een Zigbee-netwerk op te zetten.

Stap 2: De witte indicator begint te 
knipperen en blijft 10 seconden 
branden om aan te geven dat de 
dimmer het zigbee-netwerk succesvol 
heeft aangemaakt.

8. Stel een Zigbee-netwerk in en voeg andere apparaten toe aan het netwerk (geen coördinator vereist)

Ontworpen door:
Gemaakt door :

Contactgegevens :


